
 

 

 
 
ACTA JUNTA AFA DMS 21/09/22 

Assistents: Neus Carruesco, Veronica Mira, Borja Sanz, Pau Cabarrocas, 

Anna Carné, Lali Camps, Hugo Fontcuberta, Cristina Bastida, Mireia 

Broca, Marta Pàmies, Emiliana.  

1. PRESSUPOST AFA I TRESORERIA 

El nou tresorer està fent les gestions pertinents per tenir accés a tos els 

documents i comptes de l’AFA per poder operar amb normalitat. 

Repassem factures pendents de pagament. 

Seguim preparant el pressupost pel nou any per presenter-lo a l’Assem-

blea extraordinaria. Pendent de convocatoria.  

Debatim sobre la conveniencia d’agrupar els pagaments de la quota de 

l’AFA i de Libris en dos pagaments de 68€ per alumne. El tresorer pro-

posa agrupar també els pagaments per families o per comptes domiciliats 



 

 

per evitar despeses extra per part de l’entitat bancària. Pendent d’aprovar 

proposta a la següent Junta. 

2. PRESSUPOSTOS COMISSIONS 

Es presenten els pressupostos de la Comissió de biblioteca, Mobilitat, 

Convivència, Xerrades i Gènere i Coeducació. Pendent rebre els pressu-

postos de la resta de Comissions per tal de tancar el pressupost de l’AFA. 

3. LIBRIS 

Debatim sobre la possibilitat de canviar el nom a la Comissió ja que ac-

tualment la seva funció se centra en altres aspectes. És una comissió que 

a la pràcitca ha deixat de ser mixta. Volem recuperar la presencia de fami-

lies a la Comissió per tal de prendre decisions consensuades amb l’es-

cola. Actualment, el gruix del pressupost de la Comissió va destinat al pro-

jecte d’INNOVAMAT. 

4. COMISSIONS 

Estem el·laborant un document per tal d’actualitzar les comissions i els 

seus membres. Hi ha algunes Comissions inactives, com TIC. I altres que 



 

 

s’agruparan, com és el cas de MOBILITAT, que inclourà TRANSPORTS i 

BICIBUS. El document ha d’estar actualitzat a la propera Junta de l’AFA. 

5. REUNIÓ COORDINACIÓ 

L’Escola ens va fer arribar la petició d’aportacions de l’AFA per aquest 

curs.  

La direcció ens demana families voluntaries per ajudar el dia de la fetsa 

major, 7 d’octubre. És per tallar el transit durant la cercavila. S’ha de fer la 

crida.  

6. REUNIÓ DE CICLES 

Acordem que una representació de l’AFA assiteixi a la reunió de CICLES 

dels PETITS per presentar l’associació. Pendent de confirmar amb la di-

recció.  

7. PRECS I PREGUNTES 

En Borja i la Neus obren el debat sobre com s’ha de fer el procés per bus-

car un nou president de l’associació, ja que la Neus ha expressat la seva 

voluntat d’acabar el mandat durant aquest curs lectiu.  
 

 
Pau Cabarrocas Garcia 
 
Secretari 


